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  מורידי� ולא מעלי�) היו( –המיני� המסורות והמומרי� 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )טז/ד ב"יו(א "חזו
  

, כמו בזמ	 שהיו נסי� מצוי	 ומשמש בת קול' גלוי' שאי	 די	 מורידי	 אלא בזמ	 שהשגחתו ית ונראה

בהטיית היצר  והכופרי	 אז הוא בנליזות מיוחדות, וצדיקי הדור תחת השגחה פרטית הנראית לעי	 כל

ואז היה ביעור רשעי� גדרו של עול� שהכל ידעו כי הדחת הדור מביא פורעניות לעול� , לתאוות והפקרות

אבל בזמ	 ההעל� שנכרתה האמונה מ	 דלת הע� אי	 במעשה הורדה גדר , ומביא דבר וחרב ורעב בעול�

שכל עצמנו לתק	 אי	 הדי	  ו וכיו	"בעיניה� כמעשה השחתה ואלמות ח' הפרצה אלא הוספת הפרצה שיהי

  ...נוהג בשעה שאי	 בו תיקו	 ועלינו להחזיר� בעבותות אהבה ולהעמיד� בקר	 אורה במה שידינו מגעת

  .ונראה עוד דאי	 מורידי	 אותו עד שישתדלו להוכיחו בדברי� אולי יקבל תוכחה

שחיטה וקרב	 בחד זימנא ל דלעני	 "את' ע מודי� דבעינ	 שיהא רגיל בכ� אפי"דלעני	 מורידי	 כו ואפשר

ד מכי	 ועונשי	 "ב' ו א"כ הוא משו� מגדר מלתא וכדאמר סנהדרי	 מ"דהא עיקר מורידי	 ע, נעשה מומר

ד הראשוני� שאלו המומרי	 פורצי	 גדרי עול� ושעה צריכה לכ� לעשות גדר "שלא מ	 הדי	 והכא קבעו ב

  לצור� שעה ואי	 סברא דבפע� אחת סגי

  

  

  24' א עמ"פ ליקוטי שיחות ח"ע
  

בשלח	 : וענה. 'מורידי� ולא מעלי�'מדוע הוא מקרב ג� כאלו שנאמר עליה� , י מלובבי�"שאלו פע� לרי

כדי לברר דיני אנשי� שמורידי� , לומר ל�, בסו" חלק חוש	 משפט –בסופו ' מורידי	'ערו� נכתב די	 זה ד

  .כ נית	 להוציא לאור משפט זה"רק אח, ע"ולא מעלי� דרוש ללמוד קוד� לכ	 את רוב ככל השו

  ש כלל לב סימ� ד "ת הרא"שו
  

המינאי	 והמסורות :): ג כו"ע(והא דאמרינ	 

, אלא להוריד	 לבור, מורידי	 לא קאמר', וכו

דהא . ת וימות שמהושמא לא יוכל לעלו

אפילו ההול� לעבוד עבודת אלילי� לא היו 

כדתנ	 בפרק ב	 . הורגי	 אותו כדי שלא יעבור

אלו שמצילי	 אות	 ): ד" עג א(סורר ומורה 

הרוד" אחר חבירו להרגו ואחר : בנפש	

אבל הרוד" . הזכור ואחר נערה המאורסה

אחר בהמה והמחלל את השבת והעובד 

; לי	 אות	 בנפש�אי	 מצי, עבודת כוכבי�

דאי	 להרגו אלא , ש א� עבר כבר שבת"וכ

אינו מחוייב להציל לו , וכ	 ממונו. בבית די	

כעי	 , אבל בגמרא; ממונו ולהחזיר לו אבדתו

אבל , הורדה לבור לא תחוש על איבוד ממונו

  . אסור, או לגזול, לאבד ממונו בידי�

 

   )י/רוצח ד(� "רמב
  

או , וה� עובדי עבודה זרה מישראל, המיני�

העושה עבירות להכעיס אפילו אכל נבילה או לבש 

וה	 , והאפיקורוסי	, שעטנז להכעיס הרי זה מי	

, מצוה להרג	, מישראל, שכופרי	 בתורה ובנבואה

וא� , א� יש בידו כח להרג	 בסיי" בפרהסיא הורג

. לאו יבוא עליה	 בעלילות עד א שיסבב הריגת	

, והסול� בבאר, ראה אחד מה	 שנפל לבאר, יצדכ

קוד� ומסלק הסול� ואומר לו הריני טרוד להוריד 

�  . וכיוצא בדברי� אלו, בני מ	 הגג ואחזירנו ל

 


